REGULAMIN REKRUTACJI
do
Technikum nr 9 Lotniczego im. Bohaterów Narwiku
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r-Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r poz
60 ze zm.).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz.586)



Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018r.zmieniajace zarządzenie w
sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.



Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego warszawy z dnia 16 marca 2017r w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I
stopnia prowadzonych przez m. st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020.

§1
Regulamin określa warunki i kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum nr 9 Lotniczego im. Bohaterów Narwiku
§2
1. Dyrektor powołuje szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego
2. Nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym sprawuje Dyrektor szkoły.

§3
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
• ustalenie

i podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach
i kryteriach rekrutacji;

• ustalenie

wyników postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego;
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• ogłoszenie

list kandydatów;

• sporządzenie

protokołu postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

§4
Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych w Technikum nr 9 Lotniczym im. Bohaterów Narwiku ( cykl czteroletni), kształcącym w zawodach:
 technik mechanik lotniczy z rozszerzonymi programami nauczania matematyki i fizyki;
 technik awionik z rozszerzonymi programami nauczania matematyki i fizyki;
 technik informatyk z rozszerzonymi programami nauczania matematyki i fizyki.
W roku szkolnym 2018/2019 oferujemy miejsca w :
- jednej klasie uczącej w zawodzie technik awionik – liczba miejsc 28
-dwóch klasach uczących w zawodzie technik mechanik lotniczy – liczba miejsc 56
- jednej klasie uczącej w zawodzie technik informatyk – liczba miejsc 30
Liczba uczniów w klasie nie może być większa niż 28. dotyczy klas: technik mechanik lotniczy
i technik awionik
W szkole obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych, gdzie język angielski jest językiem obowiązkowym (kontynuacja ) ,drugi język jest do wyboru (od podstaw):


język rosyjski



język niemiecki



język hiszpański

Przy drugim języku warunkiem utworzenie grupy jest zebranie min 15 osób w poziomie.
§5
A. Postanowienia w zakresie wymagań psychofizycznych i fizycznych dla kandydatów
na posiadaczy licencji:


PART - 66 kategorii B1 technika mechanika lotniczego



PART - 66 kategorii B2 technika awionika
(zawarte w ustawie „Prawo Lotnicze”).
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B. Kandydaci do Technikum nr 9 Lotniczego w zawodach technik mechanik lotniczy
i technik awionik powinni wykazać się pozytywnym wynikiem badań lekarskich oraz następującymi cechami:
1.

zainteresowaniami technicznymi, w szczególności w zakresie lotnictwa,

2.

zdyscyplinowaniem, odpowiedzialnością, gotowością do bezkonfliktowego współżycia
i współpracy w środowisku pracy,

3.

gotowością do wykonywania zadań trudnych, opanowaniem, nieuleganiem frustracji
i panice,

4.

systematycznością w pracy i zdobywaniu wiedzy,

5.

zdolnością przewidywania skutków podjętych i zaniechanych działań,

6.

operatywnością i pomysłowością w organizowaniu i realizowaniu czynności zawodowych,

7.

samodzielnością w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji,

8.

koncentracją, podzielnością uwagi, spostrzegawczością,

9.

dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową,

10.

świadomością istniejących zagrożeń dla ludzi i sprzętu w środowisku pracy,

11.

odpornością na warunki środowiska pracy,

12.

kulturą osobistą,

13.

zdolnościami manualnymi,

14.

nieuleganiu nałogom i uzależnieniom.

C. Kandydaci do Technikum nr 9 Lotniczego w zawodzie technik informatyk winni
wykazać się pozytywnym wynikiem badań lekarskich oraz następującymi cechami:
1. umysłem twórczym, analitycznym i logicznym,
2. zdolnością do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
3. szybką orientacją,
4. zdolnością przewidywania skutków decyzji,
5. wytrwałością i celowością działania,
6. twórczą wyobraźnią,
7. dokładnością i systematycznością,
8. zdolnością koncentracji,
9. chęcią stałego doskonalenia w zawodzie,
10. podatnością na innowacje,
11. samodzielnością, odpowiedzialnością i zdyscyplinowaniem,
12. jasnym i precyzyjnym formułowaniem myśli,
13. umiejętnością współpracy z ludźmi,
14. dążeniem do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.
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§6
1. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie funkcjonuje w Systemie
Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.
2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
 dokonują rejestracji internetowej wybierając nie więcej niż osiem szkół;
 w obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji;
 w szkole pierwszego wyboru składają ujednolicone podanie pobrane ze strony Systemu
Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji;
 kandydaci do Technikum otrzymują ze szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy, w celu
uzyskania zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu;.
 gimnazja prowadzone przez m. st. Warszawę będą zakładały konta oraz wprowadzały do Systemu wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum;
 kandydaci spoza Warszawy oraz kandydaci z gimnazjów niepublicznych ubiegający się
o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez m. st. Warszawę, podobnie jak
w ubiegłych latach, będą samodzielnie dokonywali ww. czynności;
3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają
oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie:
 oryginału świadectwa,
 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum
 zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza Przychodni Medycyny Pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 kwestionariusza kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej – Załącznik nr 1,
 trzech fotografii
 deklaracji woli uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki – Załącznik nr 2;

§7

1.

O przyjęciu absolwenta gimnazjum do wybranej klasy w Technikum nr 9 Lotniczym
im. Bohaterów Narwiku decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego,
z przeliczenia na punkty ocen z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia kandydatów.
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2.

Zasady przeliczenia na punkty ocen z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ilustruje poniższa tabela:
typ szkoły

zawód rozszerzenie
Technik mechanik
lotniczy

przedmioty punktowane


j. polski



matematyka



fizyka



najwyższa ocena z:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski,
j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski,

Technik awionik

Technikum

celujący - 18
bardzo dobry -17



j. polski

dobry - 14



najwyższa ocena z:
j. angielskiego, j.
niemieckiego, j.
francuskiego, j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego,

dostateczny -8

Technik informatyk

3.

liczba punktów



matematyka



informatyka

dopuszczający -2

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie),
w tym:
a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
– sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły:
- 18 punktów – stopień celujący
- 17 punktów – stopień bardzo dobry
- 14 punktów – stopień dobry
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- 8 punktów – stopień dostateczny
- 2 punkty – stopień dopuszczający
– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na
punkty według zasad:
- Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
- Za udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych przyznaje się punkty:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczani szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
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a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
- W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3
punkty.
b) 100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim
roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z
zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).
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5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w całości zgodnie z obowiązującym prawem, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na
punkty, w sposób określony w punkcie 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie
oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów;
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2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.
9. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może zdobyć kandydat wynosi 200 punktów.
§8
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
mają:


wielodzietność rodziny kandydata;



niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;



niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;



niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;



samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;



objęcie kandydata pieczą zastępczą.



kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

§9
W województwie mazowieckim rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, na rok szkolny
2018/2019 regulują następujące zasady:
1. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy
składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego na
rok szkolny 2018/2019:

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Termin

od
do
Podgląd oferty edukacyjnej
Publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym syste27 kwietnia od godz. 9.00
mie rekrutacji pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
od 10 maja do 18 maja
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prood godz.
do godz.
wadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
10.00
15.00
Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem
szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
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Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanego.
Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole
pierwszego wyboru.
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują
ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na
stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl
Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe otrzymają ze szkoły skierowanie w terminie: od
6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00
Zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W
tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do
szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.
Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po
zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.
Wprowadzanie osiągnięć
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa,
wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach
odnotowanych na świadectwie.
Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają
macierzyste szkoły.
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane
dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

od 15
czerwca od
godz. 10.00

od 22
czerwca od
godz. 12.00

od 22
czerwca od
godz. 12.00

do 19 czerwca do
godz. 16.00

do 27 czerwca do
godz. 14.00

do 27 czerwca do
godz. 16.00

6 lipca godz. 12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali
zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia
gimnazjum, zaświadczenia
od 6 lipca od do 12 lipca do
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia
godz. 12.00 godz. 10.00
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym
terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
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Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
12 lipca godz. 16.00
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku w systemie elektronicznym
Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej szkole dysponującej wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie otrzymują
ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali
zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia
gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

od 13 lipca
od godz.
08.00

do 16 lipca
do godz.
16.00

od 13 lipca
od godz.
08.00

do 16 lipca
do godz.
16.00

29 sierpnia godz. 12.00
do 30
od 29 sierpsierpnia
nia od godz.
do godz.
12.00
16.00
31 sierpnia godz. 12.00

§ 10.
Szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują
protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
§ 11
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.
§ 12
Regulamin niniejszy podlega corocznej aktualizacji z uwagi na terminarz naboru ustalany przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
§ 13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączniki:
 kwestionariusz kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum - załącznik nr 1,
 skierowanie na badania lekarskie o wyrażeniu opinii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy - załącznik nr 2, (skierowanie należy pobrać z
sekretariatu szkoły)
 skierowanie na badania lekarskie o wyrażeniu opinii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w zawodzie technik awionik - załącznik nr 3, (skierowanie należy pobrać z sekretariatu szkoły)
 skierowanie na badania lekarskie o wyrażeniu opinii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w zawodzie technik informatyk - załącznik nr 4, (skierowanie należy pobrać z sekretariatu szkoły)
 deklaracja woli uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki – załącznik nr 4;
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